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ABSTRACT 
 

Process budgeting arrangement is negotiation event between the manager responsibility centre with the 
superior to decided what will be do by the manager and how. The result from this negotiation is a statement 
that has been legalize about profit and expenses that has been expect along budgeting year to every 
responsibility centre and to the organization in general. 
In general, a company was separate into parts that smaller who been given several kinds of responsibility. 
This parts was called division, department, business unit etc. every parts who responsibility to every several 
managerial task. An organization leader has to make sure that individual in every department work to 
achieve goal that has been decided by the top management. Responsibility accounting is a concept and a 
device that used by the management in assess individual and department to make achieve several goal. 
The motive of this research is to analysis budgeting arrangement that doing by the company in correlation 
with management responsibility accounting. Analysis been doing to see the method of budgeting arrangement 
that company doing has appropriate with the order who match so it can be responsible by the manager to 
every incorrect that’s happen between realization and budgeting who has been decided. The research that 
writer do is in PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. The company works in given serve in drinking water. 
The result from the research show that PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor has arrange the budget with well 
and it appropriate with the order who match, this thing saw from the result of  the compare between budget 
and realization who has difference assess not very far. Beside that, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor also 
has used responsibility accounting very well, its can see from the assign of power and responsible that very 
good and direct also its doesn’t had one unit who have double duty and responsible. 
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PENDAHULUAN 

 
Penganggaran biaya merupakan salah 

satu usaha dari manajemen untuk 
memaksimalkan kinerjanya. Usaha 
pengendalian yang dilakukan di dalam 
pengendalian operasional ini diarahkan kepada 
usaha-usaha untuk meminimalisir biaya-biaya 
operasi. Bila biaya-biaya operasional dapat 

diminimalisir maka penganggaran biaya yang 
dibuat efektif. Di dalam penganggaran biaya 
juga dapat dilihat seberapa besar keuntungan 
yang akan didapat oleh perusahaan. Dan 
penganggaran ini juga merupakan arah yang 
harus dituju oleh manajemen didalam 
melakukan operasional perusahaan.  
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Anggaran adalah rencana tindakan yang 
dinyatakan dalam satuan uang untuk suatu 
periode tertentu, biasanya setiap tahun. 

Pada umumnya, proses penyusunan 
anggaran merupakan ajang negoisasi antara 
manajer pusat tanggung jawab dengan 
atasannya untuk menentukan apa yang akan 
dilakukan manajer dan dengan cara bagaimana. 
Hasil akhir dari negoisasi ini adalah pernyataan 
yang telah disahkan mengenai pendapatan dan 
pengeluaran yang diharapkan selama tahun 
anggaran untuk setiap pusat tanggung jawab 
dan untuk organisasi secara keseluruhan. 

Pengendalian untuk proses 
mengarahkan sekumpulan variable untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Pengendalian 
merupakan suatu konsep yang luas yang 
berlaku untuk manusia, benda, situasi, dan 
organisasi. Anggaran sebagai alat pengendalian 
berarti adanya tanggung jawab para manajer 
terhadap penyimpangan yang terjadi antara 
realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan. 

Pendapatan adalah arus masuk bruto 
manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas / 
kegiatan operasi entitas perusahaan selama satu 
periode yang mengakibatkan kenaikkan 
ekuitas, dan bukan berasal dari pinjaman yang 
harus dikembalikan. 

Biaya adalah penurunan manfaat 
ekonomi selama satu periode akuntansi dalam 
bentuk arus keluar dalam kegiatannya mencari 
laba. Biaya  dinilai dalam satuan uang yang 
dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. 

Pengendalian Manajemen adalah semua 
metode, prosedur, dan sarana, termasuk sistem 
pengendalian manajemen, yang digunakan 
manajemen untuk memastikan kebijakan-
kebijakan dan strategi organisasi. 

Sistem akuntansi manajemen 
memainkan peranan yang penting dalam 
mengukur tindakan dan hasil serta dalam 
mendefinisikan penghargaan yang akan 
diterima oleh para individu. Peranan ini 
disebut sebagai akuntansi pertanggungjawaban 
dan merupakan alat fundamental dari 
pengendalian manajerial. 

Akuntansi pertanggungjawaban 
merupakan salah satu bagian dari sistem 
pengendalian manajemen yang mengukur 
kinerja dan mengevaluasi rencana dengan 
realisasi manajemen dari tiap tingkat 

manajemen dalam suatu perusahaan dengan 
menetapkan penghasilan dan biaya bagi 
departemen atau divisi yang memiliki tanggung 
jawab yang bersangkutan. Penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban sangat membantu 
manajemen perusahaan untuk menilai 
kinerjadari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban 
dalam pengambilan keputusan dan mencapai 
tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Meskipun akuntansi dan pelaporan 
tanggung jawab adalah alat yang diterapkan 
secara luas, tetapi sering kali disalahpahami dan 
disalahgunakan. Banyak perusahaan 
menggunakannya sebagai dasar utama untuk 
mengevaluasi kinerja manajer. Karena 
kebutuhan untuk perbaikan secara kontinu dan 
pergeseran dalam filosofi manajemen dari 
kinerja individual ke kerja kelompok, maka 
nilai dari akuntansi dan pelaporan tanggung 
jawabtelah dipertanyakan. 

Tujuan dari akuntansi dan pelaporan 
tanggung jawab adalah untuk menyediakan 
informasi yang dapat digunakan oleh 
manajemen untuk mengevaluasi efisiensi dari 
penggunaan sumber daya. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah : (1) Metode 
sejarah; (2) Metode penelitian deskriftif. 

Untuk memperoleh data dan keterangan 
serta informasi yang diperlukan untuk 
mendukung penelitian ini, maka penulis 
menggunakan teknik-teknik pengumpulan data 
sebagai berikut : (1) Data Primer; dan (2) Data 
Sekunder. 

Prosedur pengumpulan data yang 
dilakukan penulis adalah sebagai berikut : (1) 
Data Pustaka; (2) Studi lapangan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Langkah Terinci Penyusunan Anggaran 

Berikut ini anggaran/proyeksi yang 
harus disusun, meliputi : 
1) Anggaran Perhitungan Laba / Rugi 
2) Anggaran Investasi 
3) Anggaran Kas 
4) Proyeksi Neraca 
5) Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana 
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Anggaran Perhitungan Rugi / Laba 
 

Anggaran perhitungan rugi/laba 
menggambarkan proyeksi pendapatan yang 
akan diperoleh dan biaya uang diperkirakan 
akan terjadi, serta hasil yang akan dicapai 
berupa laba atau rugi pada akhir periode 
anggaran. 

Selain anggaran rugi/laba dibuat pula 
Rencana Pendapatan dan Biaya dengan 
menggunakan Formulir AT – 1 B. 

Data yang dicatat ke dalam formulir, 
berasal dari formulir pendukung anggaran 
rugi/laba dengan beberapa pengelompokan 
tersendiri terhadap semua biaya penyusutan 
dan amortisasi yang terjadi di Perusahaan. 

Penyusunan anggaran rugi/laba harus 
mencakup : 
1) Rencana Pendapatan 
2) Rencana Biaya 
 
Rencana Pendapatan 
 

Rencana Pendapatan terdiri dari : 
1) Pendapatan Usaha 

a) Pendapatan Penjualan Air, termasuk 
di dalamnya semua unsur yang terkait 
dengan sekening air dan 

b) Pendapatan Non Air yaitu semua 
unsur pendapatan operasional dari 
usaha di luar penjualan air. 

2) Pendapatan Diluar Usaha 
Pendapatan yang bukan merupakan hasil 
dari kegiatan operasi perusahaan, misalnya 
bunga deposito dan jasa giro, pendapatan 
penjualan barang bekas dan pendapatan 
lain yang sejenis. 
Anggaran ini disusun dengan urutan 
sebagai berikut : 
a) Menyusun rencana penjualan air dan 

unsur-unsur lainnya yang melekat 
pada rekening tagihan air. 

b) Menyusun rencana pendapatan non 
air 

c) Menyusun rencana pendapatan diluar 
usaha 

 
1. Rencana Penjualan air dan unsur-

unsur lainnya 
 

Rencana penjualan air dan unsur-unsur 
lainnya dibuat dalam formulir yang terpisah 

untuk tiap jenis tarif pada PDAM setempat. 
Selanjutnya dibuat formulir-formulir untuk tiap 
jenis tarif. 

Urutan pengisian formulir tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a) Pos sambungan aktif awal bulan dicatat 

dengan jumlah pelanggan yang 
direncanakan ada pada awal tahun 
anggaran. Pos sambungan aktif bulan 
bulan-bulan berikutnya diperoleh dengan 
jalan : 
Saldo akhir bula sebelumnya ditambah 
dengan sambungan baru dan 
penyambungan kembali, kemudian 
dikurangi dengan pos pemutusan 
sambungan langganan akan menghasilkan 
pos sambungan aktif akhir bulan dan 
merupakan sambungan aktif awal bulan 
berikutnya. 

b) Selanjutnya pos “rata-rata Konsumsi Per 
Langganan (M3)” dicatat berdasarkan 
pengalaman periode sebelumnya, atau 
dihitung dengan cara : Rata-rata (M3) 
Konsumsi per orang setiap hari dikalikan 
dengan rata-rata penghuni per hari, 
hasilnya dikalikan dengan 30. 

c) Pos haraga air per M3 begitu pula harga 
untuk unsur-unsur lainnya diisi 
berdasarkan tarif yang direncanakan untuk 
kelompok pelanggan yang bersangkutan. 

d) Pos-pos lainnya disusun dengan data yang 
telah ada sebelumnya. 

e) Formulir konsolidasi rencana penjualan air 
dan unsur lainnya dibuat setelah semua 
formulir berdasarkan jenis tarif yang ada 
selesai dikerjakan karena data yang 
diisikan ke dalam formulir konsolidasi 
diambil dari formulir-formulir ini. 

 
2. Rencana Pendapatan Non Air 
 

Pendapatan non air adalah semua 
pendapatan yang diperlukan dari aktivitas 
operasional selain pendapatan penjualan air. 

Termasuk didalam kelompok 
pendapatan ini antara lain pendapatan 
sambungan baru, pendapatan sewa instalasi, 
pendapatan dengan dan lain sebagainya. 

Data yang dicatat ke dalam formulir 
Rencana pendapatan non air adalah taksiran 
pendapatan yang mungkin diperoleh selama 
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satu tahun anggaran untuk masing-masing jenis 
pendapatan. 

 
3. Rencana Pendapatan Diluar Usaha 
 

Pendapatan yang diperoleh selain 
penjualan air dan unsur-unsur lainnya serta 
pendapatan non air, adalah pendapatan bunga, 
jasa giro dan yang sejenis merupakan 
Pendapatan Diluar Usaha. 

Formulir Rencana Pendapatan Diluar 
Usaha diisi sebagai mana cara pengisian 
formulir Rencana Pendapatan Non Air. 

 
Rencana Biaya 
 

Penyusunan anggaran biaya bertitik 
tolak dari rencana kegiatan tiap-tiap bagian. 
Rencana ini meliputi air yang akan diproduksi 
sesuai dengan proyeksi jumlah sambungan 
langganan serta rencana operasi dan 
pemeliharaan yang akan dilakukan perusahaan 
pada tahun anggaran yang bersangkutan. 

Dari rencana-rencana di atas, disusun 
Rencana kebutuhan Bahan, Rencana Biaya 
Tenaga Kerja dan rencana biaya lainnya, 
kemudian Rencana kebutuhan bahan dan 
rencana biaya Tenaga Kerja serta Rencana 
Biaya lainnya selanjutnya diklasifikasikan 
menurut pusat pengelompokan biaya sebagai 
berikut : 
1) Biaya Langsung Usaha 

a) Rencana Biaya Sumber Air. 
b) Rencana Biaya Pengolahan Air. 
c) Rencana Biaya Transmisi dan 

Distribusi. 
2) Biaya Umum dan Administrasi 

a) Biaya Umumdan Administrasi 
 

1. Rencana Kebutuhan Bahan dan 
Perlengkapan 

 
Anggaran ini merinci kebutuhan bahan 

dan perlengkapan untuk kegiatan operasi dan 
pemeliharaan Instalasi Pabrik Air. Kebutuhan 
bahan dan perlengkapan untuk kegiatan 
investasi seperti penambahan peralatan 
instalasi, penambahan jaringan dan 
pemasangan sambungan baru tidak termasuk 
di dalam anggaran ini. 

 
 

2. Rencana Biaya Tenaga Kerja 
 

Proyeksi jumlah pegawai sesuai dengan 
rencana kegiatan operasi, termasuk rencana 
penambahan dan pengurangan pegawai serta 
tingkat gaji / upah, lembur, tunjangan dan 
unsur-unsur biaya kepegawaiannya harus 
diperhatikan pada waktu menyusun anggaran 
biaya tenaga kerja. 

Banyaknya dan bentuk formulir yang 
dibuat didasarkan pada pusat pengelompokan 
biaya yang ada. Formulir-formulir tersebut 
berisi data terinci tentang rencana biaya tenaga 
kerja masing-masing pusat pengelompokan 
biaya. 

 
3. Rencana Biaya Sumber Air 
 

Rencana biaya sumber air meliputi 
semua biaya-biaya yang diperkirakan akan 
dikeluarkan/diperhitungkan sehubungan 
dengan pengumpulan air. Unsur-unsur biaya 
ini terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bahan 
dan biaya lainnya. 

 
4. Rencana Biaya Pengolahan Air 
 

Air yang terkumpul kemudian diolah 
hingga memenuhi syarat untuk diminum. 
Biaya-biaya yang terkait dengan pengolahan air 
sampai siap didistribusikan dikelompokan ke 
dalam biaya pengolahan air yang terdiri dari 
biaya tenaga kerja dan biaya bahan serta biaya 
lainnya. 

 
5. Rencana Biaya Transmisi dan 

Distribusi 
 

Biaya-biaya yang timbul / terjadi karena 
pendistribusian air yang telah diolah ketempat 
pelanggan merupakan kelompok biaya 
transmisi dan distribusi. Biaya Tenaga Kerja 
serta biaya bahan dan biaya lainnya adalah 
unsur-unsur kelompok biaya ini. 

Formulir-formulir Rencana Biaya 
Sumber Air, Biaya Pengolahan Air serta 
Rencana Biaya Distribusi dan Transmisi diisi 
menurut jenis biayanya masing-masing. 

Ketiga jenis biaya ini dirinci lagi sesuai 
jenisnya dengan berpedoman pada Bagan 
Perkiraan yang ada. 
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6. Rencana Biaya Umum dan 
Administrasi 

 
Anggaran ini disusun dengan bertitik 

tolak dari rencana kegiatan administrasi dan 
umum, yang tidak berkaitan langsung dengan 
aktivitas pengumpulan dan pengolahan air 
serta transmisi dan distribusi. Termasuk pula 
dalam kelompok biaya ini adalah biaya 
hubungan langganan, biaya perencanaan, biaya 
tenga profesi, beban bunga pinjaman dan 
sebagainya. 

Jenis-jenis biaya, yang kemudian dirinci 
lagi sesuai macamnya berdasarkan Bagan 
Perkiraan merupakan data yang dicatat ke 
dalam formulir Rencana Biaya Umum dan 
Administrasi. 

 
Anggaran Investasi 
 

Anggaran Investasi menggambarkan 
estimasi pengeluaran untuk pembiayaan 
barang-barang modal. Dalam penyusunan 
rencana pengeluaran investasi (capital 
expenditure) harus dibedakan dengan 
pengeluaran-pengeluaran yang langsung 
dibebankan sebagai biaya (revenue expenditure) 
dengan ketentuan umum yang dipakai seperti 
diatur pada bagian II butir II.01. buku 
pedoman ini. 

Penyusunan anggaran investasi ini 
dimulai dari Rencana Kebutuhan Investasi 
untuk tiap-tiap bagian yang disusun menurut 
pengelompokan jenis aktivanya sebagai 
berikut: 
1) Pengeluaran untuk aktiva tetap pabrik air 

a) Instalasi Sumber 
b) Instalasi Pengolahan 
c) Instalasi Transmisi dan Distribusi 

2) Pengeluaran untuk aktiva tetap non pabrik 
air 
a) Tanah / Hak Atas Tanah 
b) Alat pengangkutan 
c) Peralatan dan Perlengkapan 
d) Inventaris kantor 

Pengadaan aktiva tetap dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu yang langsung bisa 
digunakan dan perlu dibangun terlebih dahulu. 
Contoh aktiva yang langsung digunakan adalah 
kendaraan, peralatan dan inventaris. Aktiva 
yang dibangun oleh pihak ketiga (kontraktor) 
termasuk pula aktiva yang bisa digunakan, akan 

tetapi yang dibangun / dikerjakan terlebih 
dahulu. 

Tiap jenis aktiva tetap yang dibangun / 
dikerjakan sendiri oleh perusahaan dibuatkan 
komponen biayanya, terdiri dari : bahan / 
peralatan, Biaya Tenaga Kerja dan Biaya 
Lainnya. 

Untuk kategori aktiva langsung bisa 
digunakan, anggaran investasinya didasarkan 
pada rencana kebutuhan. Rencana pengadaan 
aktiva yang dibangun sendiri maupun yang 
langsung bisa dipakai, dicatat ke dalam 
formulir Anggaran Investasi yang dibuat 
menurut kelompok jenis aktiva tetapnya 
selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam formulir 
Anggaran Kebutuhan Investasi seperti terdapat 
pada Form AT – 2. 
 
Anggaran Kas 
 

Merupakan proyeksi penerimaan dan 
pengeluaran kas serta perubahan bersih kas 
selama periode anggaran dan estimasi sisa kas 
yang tersedia pada akhir periode tersebut 
dengan penyajian sebagai berikut : 
1) Proyeksi penerimaan dari sumber operasi 

dan non operasi. 
2) Proyeksi pengeluaran kas untuk operasi 

dan non operasi. 
3) Perubahan bersih (selisih penerimaan dan 

pengeluaran) kas selama periode yang 
bersangkutan. 

4) Estimasi saldo kas pada awal tahun 
anggaran. 

5) Estimasi saldo kas pada akhir tahun 
anggaran. 

Dalam anggaran arus kas harus 
tergambar proyeksi penerimaan dan 
pengeluaran yang terdiri dari : 
1) Proyeksi Penerimaan Kas meliputi : 

a) Penerimaan Operasi terdiri dari : 
(1) Penerimaan tagihan air 
(2) Penerimaan pendapatan non air 

b) Penerimaan Non Operasi terdiri dari : 
(1) Penerimaan pendapatan di luar 

usaha pokok 
(2) Penerimaan pinjaman jangka 

panjang dan jangka pendek 
(3) Penerimaan non operasional 

lainnya seperti penerimaan uang 
muka, uang jaminan dan 
sebagainya. 
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2) Proyeksi Pengeluaran Kas meliputi : 
Pengeluaran operasi terdiri dari 
pengeluaran untuk biaya-biaya produksi, 
distribusi serta biaya umum dan 
administrasi dalam bentuk : 
a) Pembayaran gaji, upah, tunjangan dan 

biaya pegawai lainnya. 
b) Pembelian bahan dan peralatan 
Pengeluaran non operasi terdiri dari 
pengeluaran biaya-biaya diluar usaha, 
pengeluaran untuk investasi serta 
pembayaran kembali pinjaman dan 
pengeluaran non operasi lainnya. 
Anggaran ini dibuat dengan menyusun 
terlebih dahulu unsur-unsur penerimaan 
dan pengeluaran, baik operasional 
maupun non opersional, dalam formulir-
formulir yang tersedia : 
a) Proyeksi Penerimaan operasional 
b) Proyeksi Penerimaan non operasional 
c) Proyeksi Pengeluaran operasional 
d) Proyeksi Pengeluaran non 

operasional 
3) Proyeksi Penerimaan Operasional 

meliputi: 
a) Penerimaan Rekening Tagihan Air 

Proyeksi dibuat dengan 
mempertimbangkan terlebih dahulu 
persentase efisiensi penagihan 
piutang berdasarkan pengalaman 
tahun berjalan dan sasaran 
pengingkatan efisiensi ditahun 
mendatang. 
Selanjutnya rencana dalam prosentase 
ini dijabarkan ke dalam rupiah 
berdasarkan proyeksi pendapatan air 
yang telah disusun terlebih dahulu 
proyeksi dalam persentase dan nilai 
rupiah dituangkan ke dalam formulir 
estimasi penerimaan Tagihan 
Rekening Air berdasarkan kelompok 
tarif yang berlaku (Form AT – 3.1.1). 
Setelah semua formulir AT – 3.1.1 
terisi, kemudian dalam formulir 
konsolidasi estimasi penerimaan 
tagihan rekening air (Form AT – 3.1) 
untuk menentukan jumlah tagihan 
yang diperkirakan akan diterima 
selam satu periode anggaran. 

b) Penerimaan Tagihan Non Air 
Proyeksi ini disusun berdasarkan 
taksiran penerimaan pendapatan non 

air yang dituangkan ke dalam formulir 
estimasi penerimaan non air (Form 
AT – 3.2) kalau diperlukan proyeksi 
penerimaan tagihan non air dalam 
persentase dapat ditambahkan dalam 
formulir ini atau dibuatkan 
perhitungan tersendiri. 

4) Proyeksi Penerimaan Non Opersional 
meliputi : 
Proyeksi ini dibuat berdasarkan taksiran 
penerimaan selain dari tagihan rekening 
air serta tagihan pendapatan non air, 
meliputi : 
a) Penerimaan Penghasilan Diluar 

Usaha 
b) Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang 

dan Jangka Pendek 
c) Rupa-rupa Penerimaan Non Operasi 

lainnya, seperti : uang muka dan dana 
khusus. 

Untuk mencatat data penerimaan non 
operasional digunakan formulir Rencana 
Penerimaan Non Operasi (Form AT – 
3.3). 

5) Proyeksi Pengeluaran Operasional 
meliputi : 
Kelompok pengeluaran operasi terdiri dari 
pengeluaran operasi dan pemeliharaan 
untuk Instalasi Sumber, Pengolahan, 
Transmisi dan Distribusi serta 
pengeluaran untuk Biaya Umum dan 
Administrasi. Untuk penyusunan proyeksi 
ini didasarkan pada unsur-unsur dari 
kelompok pengeluaran operasional, yaitu : 
a) Pengeluaran untuk pembelian bahan 

dan perlengkapan 
b) Pengeluaran untuk biaya tenga kerja 
c) Pengeluaran lainnya 
 

1. Rencana Pengeluaran Untuk 
Pembelian Bahan dan Perlengkapan 

 
Anggaran kebutuhan dan perlengkapan 

(Form AT – 3.4.1) yang telah disusun untuk 
mendukung rugi/laba dipakai sebagai salah 
satu pendukung pengeluaran ini. Sebelum 
menentukan jumlah rencana pengeluaran 
pembelian bahan dan perlengkapan, terlebin 
dahulu dihitung tambahan persediaan minimun 
yang diperlukan serta harga barang tahun lalu 
yang dibayar tahun ini dan harga barang yang 
dibayar tahun berikutnya. Formulir yang 
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digunakan adalah formulir Rencana Pembelian 
Bahan dan Perlengkapan (form AT – 3.4). 

 
2. Rencana Pengeluaran Untuk Biaya 

Tenaga Kerja 
 

Biaya tenaga kerja yang dianggarkan 
sebagaimana telah disusun sebelumnya (Form 
AT – 3.5.1) digunakan untuk menentukan 
pengeluaran biaya tenaga kerja. Hutang biaya 
tahun sebelumnya ditambah rencana tahun 
mendatang hasilnya merupakan Rencana 
Pengeluaran Biaya Tenaga Kerja tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

 
3. Rencana Pengeluaran Lainnya 
 

Pengeluaran yang terjadi di Instalasi 
Pabrik Air selain biaya bahan dan 
perlengkapan serta biaya tenaga kerja, demikian 
pula pengeluaran yang dilakukan untuk biaya 
umum dan administrasi selain biaya tenaga 
kerja, dikategorikan sebagai Rencana 
Pengeluaran Lainnya. 

Pengisian formulir Rencana ini 
dilakukan dengan cara seperti berikut : 
Biaya Sumber (AT – 1.4), Biaya Pengolahan 
(AT – 1.5), Biaya Transmisi dan Distribusi (AT 
– 3.6) serta Biaya Umum dan Administrasi (AT 
– 1.7) kesemuanya dicatat ke dalam formulir 
AT – 3.6, hasil penjumlahannya setelah 
ditambah dengan biaya-biaya lain yang 
memerlukan pengeluaran kas (AT – 1.8) 
kemudian dikurangi dengan penjumlahan dari 
rencana kebutuhan bahan dan perlengkapan 
(AT – 3.4.1), rencana Biaya Tenaga Kerja (AT 
– 3.5.1) serta biaya penyusutan dan amortisasi 
(yang ada di AT – 1B). Hasil akhir perhitungan 
ini merupakan rencana pengeluaran 
operasional lainnya (AT – 3.6) tahun anggaran 
yang bersangkutan. 
 
Proyeksi Neraca 
 

Proyeksi neraca menggambarkan 
proyeksi tentang posisi keuangan perusahaan 
pada akhir tahun anggaran setelah seluruh 
rencana aktivitas selesai dilaksanakan. Proyeksi 
ini disusun berdasarkan anggaran-anggaran 
yang telah disebutkan terlebih dahulu pada 
butir 4.1.4 s/d 4.1.6 dengan memperhatikan 
taksiran saldo pos-pos aktiva lancar dan 

kewajiban lancar pada akhir tahun anggaran, 
yaitu : 
1) Taksiran saldo piutang dan persediaan 

akhir 
2) Taksiran kewajiban-kewajiban yang harus 

dibayar, meliputi utang usaha, biaya-biaya 
yang harus dibayar, utang pajak dan 
sebagainya. 

Dalam formulir AT – 4.1 (gambaran 
mutasi) terlihat gambaran mutasi yang 
menyebabkan perubahan pada neraca. 
 
Proyeksi Perubahan Posisi Keuangan 
 

Proyeksi perubahan posisi keuangan 
terdiri dari : 
1) Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana 
2) Proyeksi Perubahan Modal Kerja 

Pada dasarnya kedua daftar tersebut 
disusun dengan membandingkan neraca 
proyeksi dua tahun berturut-turut yakni 
Proyeksi neraca akhir tahun berjalan dan 
proyeksi neraca akhir tahun anggaran. Selisih 
dari hasil perbandingan di atas 
menggambarkan proyeksi perubahan posisi 
keuangan selama tahun anggaran dengan 
pengelompokan sebagai berikut : 

Perubahan pos-pos diluar aktiva lancar 
dan kewajiban lancar menggambarkan proyeksi 
Sumber dan Penggunaan Dana. 
1) Penurunan Aktiva Tidak Lancar = 

Sumber Dana 
2) Kenaikan Kewajiban Tidak Lancar = 

Sumber Dana 
3) Penurunan Kewajiban Tidak Lancar = 

Penggunaan Dana 
4) Kenaikan Aktiva Tidak Lancar = 

Penggunaan Dana 
Perubahan pos-pos aktiva lancar dan 

kewajiban lancar menggambarkan Proyeksi 
perubahan Modal Kerja. 
1) Kenaikan pos-pos Aktiva Lancar = 

Kenaikan Modal Kerja 
2) Penurunan Pos-pos Kewajiban Lancar = 

Kenaikan Modal Kerja 
3) Kenaikan Pos-pos Kewajiban Lancar = 

Penurunan Modal Kerja 
4) Penurunan Pos-pos Aktiva Lancar = 

Penurunan Modal Kerja 
Kertas kerja penyusunan Proyeksi 

Perubahan Posisi Keuangan terlihat pada 
formulir At – 5.1. 
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian 
yang dilakukan di PDAM Tirta Pakuan Kota 
Bogor, penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 

bergerak dalam bidang pelayanan air 
minum. Untuk menjadi perusahaan 
terdepan dibidang air minum, maka 
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 
berupaya memberikan kepuasan pelayanan 
air minum secara berkesinambungan 
kepada masyarakat sesuai standar yang 
ada, dengan mempertimbangkan 
keterjangkauan masyarakat. 

2. Penyusunan anggaran dilaksanakan untuk 
divisi khusus, anggaran tersebut dibuat 
untuk mengetahui tindakan yang harus 
diambil oleh pihak manajemen perusahaan 
yang kemudian dibandingkan dengan hasil 
kerja tiap-tiap unit yang tertuang dalam 
laporan keuangan atau realisasi. 

3. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban 
sangat berperan pada PDAM Tirta 
Pakuan Kota Bogor, karena dengan 
adanya penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban memudahkan 
perusahaan dalam hal pengendalian 
manajemen dan memudahkan pihak 
manajemen untuk menentukan tujuan 
atau sasaran yang diinginkan oleh 
perusahaan serta memudahkan 
perusahaan untuk menentukan kebijakan 
dan program yang akan dilaksanakan. 

4. Proses penyusunan anggaran di PDAM 
Tirta Pakuan Kota Bogor telah sesuai 
dengan standar yang telah dibuat oleh 
Pemerintah. 
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